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ních sítí na akvizici jazyka, jazykovou typologii, na roli syntaxe (v syntaktických sítích) a jak 
se syntaktické sítě vážou ke konceptu synergetické lingvistiky.11

Od prvního ročníku letní školy se program skládá nejenom z referátů, ale i z interaktivních 
forem předávání poznatků – panelových diskusí nebo workshopů. Tento rok se pro zájemce 
otevřely tři pracovní semináře. Bylo možno vybrat si mezi workshopem psycholingvistickým 
(Filip Smolík), korpusovým (Vladimír Petkevič) či gramatickým (Eva Lehečková).

Organizátoři po skončení akce poslali všem účastníkům na e-mail odkaz na webový formu-
lář, jehož prostřednictvím by rádi získali od účastníků jejich názory a připomínky. Rozeslání 
formuláře poukazuje na snahu organizátorů pracovat stále na vylepšování struktury projektu, 
na vůli přizpůsobit program požadavkům účastníků. I proto můžeme doufat, že Letní škola 
lingvistiky má před sebou ještě mnoho zdařilých pokračování, spoustu let úspěšné existence.
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Adam Kříž

Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze

Již bezmála dva roky je v knihovně informatické sekce Matematicko-fyzikální fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze otevřeno Centrum vizuální historie Malach. Toto pracoviště je jedním 
z pěti evropských přístupových bodů do rozsáhlého archivu audiovizuálních svědectví o dě-
jinách 20. století.12 Archiv vizuální historie, který je zde k dispozici, je unikátním souborem 
pramenů orální historie a původních svědectví pamětníků, jež mohou být využita např. při 
zpracovávání studentských či kvalifikačních prací (seminárních, bakalářských, diplomových, 
disertačních apod.). Archiv může být také cenným zdrojem audiovizuálního materiálu pro 
badatele v mnoha humanitních, společenských i exaktních vědách.

11 Prezentace autora a jeho další texty i odkazy k tématu se nacházejí na internetových stránkách <http://www.
cechradek.ic.cz/>.

12 Kromě Prahy je v Evropě on-line přístup do archivu v Berlíně (Freie Universität Berlin), Budapešti (Central 
European University), Londýně (University of London) a Salcburku (Universität Salzburg).
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University of Southern California Shoah Foundation Institute,13 který tento archiv spravuje 
a on-line zpřístupňuje licenčním partnerům, vznikl v polovině 90. let z iniciativy režiséra 
Stevena Spielberga pod názvem Survivors of the Shoah Visual History Foundation. Hlavním 
cílem nadace bylo pořídit co možná nejvíce rozhovorů se svědky a přeživšími holocaust. Během 
pěti následujících let se spolupracovníkům této organizace podařilo natočit téměř 52 000 
rozhovorů v 56 zemích světa a v 32 různých jazycích. Kompletní digitalizovaná databáze 
indexovaných rozhovorů spolu s vyhledávacími nástroji a tezaurem 55 000 klíčových slov14 je 
od začátku roku 2010 dostupná všem badatelům, pedagogům, studentům a dalším zájemcům 
také v České republice.

Rozhovory o průměrné délce 2 hodiny a 15 minut byly pořízeny na základě jednotné me-
todologie a mají chronologickou strukturu. Přeživší holocaust a jeho svědci nejprve hovoří 
o svém dětství a rodinném prostředí, o období dospívání a školní docházky, největší část roz-
hovoru bývá věnována době 30. let 20. století a 2. světové války. Rozhovory ovšem zachycují 
i poválečné osudy pamětníků až do poloviny 90. let, kdy probíhalo samotné natáčení. V závěru 
rozhovoru měli pamětníci možnost ukázat relevantní historické materiály (dokumenty, fo-
tografie, umělecká díla a další předměty) a představit před kamerou své příbuzné či přátele.

Českojazyčná část archivu obsahuje více než 550 rozhovorů, podobné množství nahrávek 
je k dispozici ve slovenštině. Z někdejšího Československa ovšem pochází 4 613 pamětníků, 
většina jich tedy rozhovor poskytla v jiném jazyce. Kromě tisícovky českých a slovenských 
rozhovorů je možno jednoduchým způsobem získat ke zhlédnutí i rozhovory v ostatních ja-
zycích, mezi nimiž dominuje angličtina (24 823 rozhovorů), ruština (7 084) a hebrejština (6 
301), významně jsou zastoupeny i další evropské jazyky (1 881 rozhovorů je francouzsky, 
1 566 polsky, 1 354 španělsky, 1 082 nizozemsky, 931 německy atd.). Na archivním materiálu 
je tedy možno zkoumat i nejrůznější jazykové fenomény.

Jak bylo právě naznačeno, využití rozhovorů zdaleka nemusí být zaměřeno výhradně na his-
torické bádání nebo židovskou kulturu, ačkoli archiv původně vznikal jako dokumentace 
konkrétní historické události. Bez nadsázky lze říci, že archiv mapuje události celého 20. 
století na všech světadílech kromě Antarktidy. Podobně rozsáhlé jsou i možnosti uplatnění 
ve sféře vědy – archiv slouží jako plnohodnotný zdroj pro mnoho disciplín od filosofie, jazy-
kovědy, psychologie, antropologie, sociologie, politologie či literární vědy až po dějiny umění 
nebo gender studies. Digitalizované rozhovory jsou do on-line archivu převedeny v kompletní 
podobě tak, jak byly v 90. letech natočeny – neprošly tedy žádnou postprodukcí ani střihovou 
úpravou, což uživatelům poskytuje značnou volnost v jejich další analýze a zpracování. Mate-
riál z Archivu vizuální historie v českém prostředí již posloužil jako zdroj dat pro kvalifikač-
ní práce nejrůznějšího zaměření: od didaktických aspektů historické paměti holocaustu až 
po evaluační metody systémů pro vyhledávání v nesegmentované mluvené řeči. Průběžně jsou 

13 Viz internetové stránky <http://dornsife.usc.edu/vhi/>. 

14 Anglický tezaurus je k dispozici on-line na internetové adrese <http://dornsife.usc.edu/vhi/download/SFI_The-
saurus.pdf>.
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také s využitím archivního materiálu připravovány vzdělávací programy pro školy, modelové 
hodiny a další podklady pro pedagogické využití svědectví pamětníků.15

Opomenout nemůžeme ani široké možnosti využití těchto dat v aplikované lingvistice – 
samotné Centrum vizuální historie Malach ostatně spadá pod Ústav formální a aplikované 
lingvistiky MFF UK v Praze a název centra odkazuje k mezinárodnímu vědeckému projektu 
realizovanému v letech 2002–2007. Projekt MALACH (Multilingual Access to Large Spo-
ken ArCHives16) proběhl za spolupráce Survivors of the Shoah Visual History Foundation, 
několika renomovaných amerických univerzit a výzkumných středisek a v neposlední řadě 
také za spolupráce Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Karlovy v Praze. Hlavní cíle 
a oblasti, k jejichž rozvoji měl projekt přispět, byly vymezeny takto:

1) automatické rozpoznávání řeči – co možná nejpřesnější doslovný přepis výpovědí,
2) tvorba a strojový překlad tezauru,
3) automatizované přiřazování metadat (klíčových slov z tezauru) k úsekům rozhovorů,
4) podpora účinné profesionální katalogizace,
5) podpora pro vyhledávání a další výzkum v rámci archivu.17

V návaznosti na tento projekt probíhaly diskuse o možnostech využití výsledků projektu a me-
tod automatického rozpoznávání řeči přímo k indexaci audiovizuálních výpovědí z archivu, 
k automatickému překladu tezauru, případně ke strojovému přepisu rozhovorů, který by 
posloužil jako podklad pro jejich indexaci. Výsledky projektu MALACH však vedly k závěru, 
že technologická úroveň v této oblasti zatím podobné využití neumožňuje. Indexace rozho-
vorů pro současnou verzi on-line archivu tedy proběhla manuálně na základě rozsáhlého 
hierarchicky strukturovaného tezauru, a to zcela nezávisle na projektu MALACH. Značný 
rozvoj automatického rozpoznávání řeči v posledních letech však naznačuje, že otázka vy-
užití podobných metod k sofistikovanějšímu zpracování svědectví pamětníků ještě zdaleka 
nemusí být uzavřena.

V Centru vizuální historie Malach lze po jednoduché bezplatné registraci pracovat s ar-
chivem na jednom ze šesti připravených počítačů. CVH Malach, které se nachází v budově 
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Malostranském náměstí 25, je 
otevřeno badatelům, studentům, pedagogům i nejširší veřejnosti každý všední den kromě 
pondělí. Zájemci o návštěvu či podrobnější informace se mohou obrátit na e-mailovou adre-
su <malach@knih.mff.cuni.cz> nebo na telefonní číslo 221 914 391. K dispozici jsou také 
webové stránky na adrese <http://www.malach-centrum.cz>.

Jakub Mlynář

15 Řada úryvků z archivních svědectví byla zpřístupněna učitelům jako součást hotových vyučovacích hodin nebo 
jejich sérií. Ve spolupráci s Památníkem Terezín vznikl soubor dvanácti modelových vyučovacích hodin s názvem 
Ghetto Terezín, holocaust a dnešek, v nichž jsou kromě konkrétních historických událostí analyzovány i ryze 
současné jevy obecnějšího charakteru. Všechny materiály jsou k dispozici na webu USC SFI: <http://dornsife.
usc.edu/vhi/czech/>.

16 Slovo „malach“ lze z hebrejštiny přeložit také jako „anděl“.

17 Viz internetovou stránku <http://malach.umiacs.umd.edu/>.
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